
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powołania stałej komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury 

likwidacji pojazdów, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu 

Nowodworskiego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z §2, §4 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 11 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów 

ustawy i postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz. 237) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. Powołuję stałą komisję do przygotowania i przeprowadzenia procedury likwidacji 

pojazdów, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Nowodworskiego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 450 ze zm.), w składzie: 

1. Małgorzata Tomaszewska – Przewodnicząca komisji, 

2. Iwona Felczak – zastępca Przewodniczącej komisji, 

3. Małgorzata Banaszewska – członek komisji, 

4. Marta Kowieska – członek komisji. 

§ 2.   

1. Komisja przygotowuje i przeprowadza likwidację pojazdów, wobec których sąd orzekł 

przepadek na rzecz Powiatu Nowodworskiego, w trybie wskazanym przez Zarząd Powiatu. 

2. Po przeprowadzeniu dwukrotnej likwidacji, która nie dojdzie do skutku, komisja 

zakwalifikuje pojazdy do zniszczenia. 

§ 3. Komisja przeprowadza likwidację pojazdów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

1 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. z 2020 r. poz. 1427 ze 

zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia 

stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1016 ze zm.). 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 



§ 5. Po wykonaniu zadania określonego w § 1 komisja ulega rozwiązaniu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 


